
      Відомості  для  дітей,які приїхали в Зелену Гуру після  24 лютого і 

розглядаються як біженці воєнні. 

  Школи початкові: (  діти  7-15 років )  наука безкоштовна 

1. Директори шкіл початкових мають обов‛язок прийняти учнів з України,які проживають в 

регіоні,якщо батьки згідні з цим. Діти навчаються в класах з учнями польськими. 

2. Від 15 і 21 березня будуть відкриті в школах № 10, 11,13,15,18 і 24 відділи підготовчі на 

рівні: 

- класи 1-3 

- класи 4-6 

- класи 7-8 

То класи тільки для дітей  з України,з  збільшеною кількістю занять мови польської і 

програмою адаптаційною так,щоб діти ,які залишаються в Польщі на довший час,мали 

полегшене функціонування в школах загальнодоступних від 1 вересня 2022 року. 

3. В психологічно-педагогічному центрі на вул.Джевней 13 знаходиться терапевт, який 

володіє українською мовою і надає допомогу,якщо є така необхідність. 

4. В усіх школах будуть влаштовані особи,які знають українську або російську мову для 

допомоги учням і в міру можливості батькам,які будуть оформляти дітей в школу. 

5. Учні з України , які приїхали після  24 лютого мають безкоштовне харчування в школі. 

6. Від 7 березня в відділі освіти працює спеціаліст, який розмовляє українською мовою і 

надає інформацію про систему освіти і освітню пропозицію в Зеленій Гурі ( н.тел:68 

4564972). 

 Дошкільні навчальні заклади:(  діти 3-6 років) перебування безкоштовне 

1. В Зеленогурських садочках прийняті будуть в першу чергу діти батьків,які працюють,томк 

що маємо обмежену кількість місць. Всі записи відбуваються  в Відділі Освіти під номером 

тел: 68 456 4972. 

2. В усіх садочках для дітей,які приїхали з України після 24 лютого  харчування буде 

безкоштовне. 

Школи середні: ліцей,професіонально-технічні, технікум (учні 16-19 років) 

    Можливі опції навчання: 

1. Навчання в класі загальнодоступному з учнями польськими за погодженням директора 

школи. 

2. Навчання в відділах підготовчих в Ліцеї Загальнодоступній № II  на вул.Французька 25.То 

класи для дітей з України  з збільшеною кількістю занять мови польської і програмою 

адаптаційною ,так ,щоб діти,які залишаються в Польщі мали полегшене функціонування 

в школах загальнодоступних від 1 вересня 2022 року. 

3. Навчання в відділах підготовчих в Технікумі Будівельному (ПБО)на вул.Ботанічна 77. То 

класи тільки для дітей з України з збільшеною кількістю  занять мови польської 

предметів технічних і програмою адаптаційною так,щоб діти,які залишаються в Польщі 



на доше мали полегшене функціонування в школах загальнодоступних від 1 вересня 

2022 року. 

Планова підтримка,яка не належить до системи освіти 

     1.Пункт догляду/дитячий клуб/ в Будинку Скаута на вул.Стефана Вишинськего 19А,від 

понеділку до п‛ятниці,в годинах 9.00-14.00 для матерів,які хочуть залишити дітей під 

наглядом інструкторів/вчителів. Це місце дозволить на використання часу , щоб вирішити 

питання по працевлаштуванню,самореалізації,власних потреб і т.п. 

 

 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

Дітям біженців,які приїхали після  24 лютого 2022 року в Зелену Гуру надаються номера 

PESEL  на основі паспорту(документу перетину кордону) і паспорту пластмасового  на 

вул.Артура Гродгера 7, к. 31. 

  Коли в дію ввійде розпорядження про надавання  номеру PESEL  тоді будуть братися під 

увагу інші документи ( свідоцтво про народження) , на  основі яких можна надати номер. 


